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laký bude rok20 14?
Asi každý si podobnou otázku klade na začátku ledna. Je to podobné
klišé,jako je bilaneování uplynulého roku na konci prosince, Ale přece
jen nedalo mi to, troehu isem pátrala a tenhle rok vypadá zajímavé"
Například nás čeká víc prodloužených víkendů!Díky státním svátkům
v dubnu a v listopadu budou navíc dva, a pokud si naplánujete dovolenou
na čtvrtek 1. 5. a 8, 5, nebo na úterý 28,77,, můžetejich mít rovnou pět,
A Vánoce dokonce připadají na středu (Z4,72.), čtvrtek a pátek,

Mezi dalšídůležitéudálosti

Rok 2014 je podle encyklopedií

letošníhoroku bude patřit hlavní kalendářů a horoskopů rokem
sportovní akee roku * Zimní rodinnýeh farcm, rokem
olympijské hry v Soči, které začnou krystalografie,

rokem

Saturna,

rokem rozhodnutí a změn nebo
rokem sedmdesátého výročí
dětská * dokonce se senohrabskou
účastí* probíhá i v těehto dneeh vylodění spojenců v Normandii
na Vysočině, Kdo sleduje sportovní a devadesátého výročíúmrtíV, L

již za pár dní, A jedna olympiáda,

kanály v televizi, ví, o čem mluvím,

Lenina,

Koho sport nebaví, můžese těšit Ale pro Senohraby to není úplně
na spoustu kulturních událostí: podstatné, My máme svá vlastní
do Česka se chystají špičkoví výročí,
muzikanti jako Robbie Williams, 3 roky stojí na návsi kaple sv,
Michael Bublé, Depeche Mode nebo Vojtěcha, před 30 lety nás strašila
Metallica. A protože slaví kulatá Senohrabská strašidla, 93 let se
výročínarozeníi klasici jako Leoš učímev našíškole, 115 let se
|anáček, Bedřich Smetana nebo koupeme na Sázavské plovárně,
}osef Suk, jejich hudba letos také 776 let nám pomáhají hasiči, 143
asi zazní častěji než jiné roky. V let můžemejezdit žeIeznicí a
březnu uplyne sto let od narození hlavně 570 let máme Senohraby"
Bohumila Hrabala" Ideální Roku 1444 se Běta z Kozojed o
příležitost, jak alespoň na chvíli Senohrabech zmínila v jistém psaní
vypnout televizi, nebo monitor a a od té doby můžemepočítathistorii
znovu se začístdo klasiky, l Franz obce (i když je pravděpodobné, že
Kafka nebo |an Neruda si to letos
také zaslouží,
V tomhle roce nás čeká nejenom

tu Senohaby byly už dřív),
Takže opravdu je na co se těšit, celý
rok co oslavovat,

spousta volna a zábavy, ale Přeji nám všem do nového roku
také povinnosti. V květnu nejméně 2014 důvodůproč se
europarlamentní volby a na usmívat.
podzim komunální,
Držme si palce ,,,

Jana Vrbová
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ZMĚNYV POVOLOVÁNÍ
KACENI DREVIN

oDPADY
Zastu pitelstvo obce na svém jedná ní d ne

1

V červenci roku 2013 začala platit novela vyhlášky

1. prosi nce

2013 schválilo přílohu č. 3, k obecně závazné

o ochraně dřevin č.189/2013 Sb. Novela přináší

vyhlášce č.72/201! o poplatku za komunálníodpad

pro rok 2014, Ceny zŮstávají stejné jako v roce
2OI3 a rovněž četnost svozŮ se nemění. Známky
je možnézakoupit na OÚ Senohraby v úředních
dnech.

Poslední svoz odpadu na známky z roku 2013
proběhne ve středu 29. ledna 2Ot4|||
Od února budou svezeny jen ty popelnice, které
budou opatřeny známkou pro rok 2074|||
Ceny známek pro rok 2014:
popelnice 80l svoz 1x týdně cena 1950 Kč
popelnice 8Ol svoz 1x 14 dnŮ cena 1350 Kč
popelnice 120l svoz 1x týdně cena 2350 Kč
popelnice 120l svoz 1x 14 dnŮ cena 1850 Kč
popelnice 24Ol svoz lx týdně cena 4700 Kč
kontejner 1100l svoz 1x týdně cena 1030 Kč (slouží
výhradně pro rekreačníobjekty! ! !)
Ceny za svoz bioodpadu pro rok2074:
nádoba 120l cena 1200 Kč
nádoba 240l cena 7420 Kč
Svoz bioodpadu bude probíhat dle zvláštního
harmonogramu. Tento harmonogram obdržíkaždý,
kdo bude mít nádobu na bioodpad. Harmonogram
bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách
obce,
Jan Herbst

zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin
v soukromých zahradáclt. Rozlišuje se ovšem mezi
zahradami u obytných a u rekreačníchobjektŮ.
V zahradách u bytových nebo rodinných domů
v zastavěném územíobce, které jsou stavebně
oplocené a nepřístupné veřejností, již nemusíjejich
majitelé žádat o povolení ke kácenístromŮ. Dřeviny
nesmí být ale součástí významného krajinného
prvku (např. břehové porosty) nebo stromořadí.
Majitelé zahrad u rekreačníchobjektŮ musí
o povolení žádat í nadále. Stejně tak vlastníci zahrad,
které jsou ohrazeny např. jen živým plotem, Ten
se za stavební oplocení nepovažuje. Noveta dále
především posiluje ochranu stromořadí a souvislých
zapojených porostŮ dřevin přesahujících 40 m2, pro
ty je nutné povolení bez ohledu na obvod kmene
jednotlivých dřevin, Stále platí, že kácení bychom
měli provádět v období vegetačního klidu, tj, od
listopadu do března. V tomto období ve stromech
nehnízdíptáci a jsou utlumeny fyziologické funkce
dřevin. Právě ochrana ptákŮ je jedním z htavních
dŮvodů výše uvedeného omezení (zákonem je
zakázáno poškozovat nebo ničit hnízda ptákŮ,
vyrušovat je zejména v době rozmnožování
a odchovu mlád'at).
]an Herbst
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Námět a scénář: Zdeněk Podskalslaý

Místo: §ál

o

restaurace ,,U ANDEIU"
Hlavní tg,25t 66 Senohraby

Termín: Neděle g-2.20t4v 18:30 hod.
Toto dfuadelní představeníse koná za podpoty obecního úřadu Senóhraby.
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kumstová Marie
Krasnický Karel
Friedrichovápetra
kiinzelová věra
Nováčková Božena
Syrovatská Jitka
Janovská Marie
Čemá Vlasta
Horníková Marie
Veselovská Radana
svašková Jiřina
Popelka František
vávrová Dana
Barda Jiří
MoravcováAnna
smeták václav
Pohořelý Stanislav
Jarošová zdenka
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Lyžování?

Jet na hory nebo ne? Napadne sníh nebo ne? Nebylo snadné se

rozhodnout. Mělijsme sice náhradníplán B v podobě lyžáku odsunutého
na březen, ale původně potvrzený jarnítermín chaty nakonec padl.
Takže ve středu 15. 1. se rozhodlo, že s určitým omezením jedeme v
původním termínu 19. 1. - 25. 1. Pojedou jen staršíděti a zkušenější
lyžaři, protože zťženésněhové podmínky by pro ,,slabšíjedince"
nemusely být bezpečné.Také v menšímpočtu děť bude jednodušší
přesun na vzdálenější - zasněžené sjezdovky.

Jak náš lyžák nakonec dopadl, uvidíte nejlépe ve školnífotogalerii na
www.zssenoh raby.cz.
Ani děti, které zůstaly ve škole, ale nemusí být litovat. Paní učitelky jim
upravily rozvrhy a přichystaly zábavné a hravé vyučování.
Příšťzima se určitě polepšía zase pojedeme celá škola, jak jsme zvyklí.

M. Staňková

Naši milí jubilanti!
Ze srdce váv k vŇemu uýročí
gratulujeme a do dulšíchlet
přejeme mnoho zdraví a životní
pohody.

Za OU
šůrkasovovtí

v le dnu oslcuťla su é kr ásné kulo,té
ncir o z ening úžo.snó. p o;ní učit elka,
býualá ředitelka. a stdle ještě naše
koleggně Boženka Nouáčkauó'
Celý uátelský sbor přeje hodně
zdraui, pohodyo síla a stáIg
ústněu na. tuóři. K blahopřůní se

TJ SOKOL SENOHRABY
ve spolupráci s oÚ SENoHRABY a hotelem SEN
všechny zve na

řIsnrilŇffinil
z

mechu o koprodí v Senohrobech

přidduají i ušichni součagúžd,ci
našíškoly (a určitě i ti minuli)!
Blahopřejeme! M. Stcrňkoud

Vzpomínka
Dne

23. února 2074
15:00 - 18:00 hod.
hOtel SEN - Swiss restouront

28,1edna

7974 by se dožila

700 let paní Anna úód*-iA
číž*ováa 73.února W'
*S

si

_i|

připomenem"

bohoŤým progromem plným her, soutěží,
o zajímavých qystoupení Vós provedou

nedožitých 770 let
pana tUDr. tosefa
čiz*a.

Pro oba byly Senohraby druhým
a kdo si je pamatujete,

třemnilauoonomůfit

domovem

prosíme vzpomeňte.
Za rodinu
MUDr. Eva Matějková
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Jednotné vstupné děti i dospělí 5o Kč
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výši: 9383800,00 Kč
Výdaje pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve
výši: 9383800,00 Kč

z jeďnéní zastupitelstva obce Senohraby
konaného dne l1, 12.2013
od 19:00 hodin, v sále restaurace

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení ě.0210612013 bylo schváleno.

Paní Malinová: V roce 2013 byla
rozpočtována ěástka 250.000 Kč pro
základni školu na plyn. Pro rok 2014 činí
tato částka 3 50.000 Kč. Z jakého důvodu
dochéui k navýšenío 1007o, když plyn bude
zlevňovat.

UAndělů

Schválení zápisu ze zasedfní ZO ze dne 20.
11.2013.

Přítomni: Ing. Pavel Pangrác, Milan
Kraut, Ing. Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra
Kloužková, ZbynékPrůša,Jan Beneš,
Jarmila Malinová, PhDr. Vladimír Dvořák

Pan Pangrác:

Pan Pangrác: Částka pro rok 2014 byla
rozpočtována dle skutečných nákladů.

Úpravy rozpočtuje obec povinna provést
v případě, že obdrží dotaci či nějalcý jiný
mimořádný finančnípříspěvek.
Žadost o dotaci na hasičský automobil
byla schválena zápisem č.8l20l1 a 13.
12.20ll byla žádost podána. Dotaci obec

použijeme. Nechali by se použítnapřftlad
na opravu komunikací v roce 2014.

Neomluveni: Ing. Jiří Zahradnik

kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájil
starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval,
že dle prezenčnílistiny - příloha zápisu

č. 1je přítomno 8 členůzastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obceje tedy
usnášeníschopné.

Volba ověřovatelů zápisu
zapisovatele zápisu.

a

jmenování

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu
byli zvoleni Milan Kraut a Jan Beneš.

Usnesení é.01 10612013: Ověřovateli zápisu
byli zvoleni Milan Kraut a Jan Beneš.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.01 10612013 bylo schváleno.
Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem
zápisu Jana Herbsta.
Program dnešního jednání zastupitelstva.
přivítán í, kontrola účasti.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání zastupitelstva

Usnesení ě.0310612013: Zastupitelstvo obce
schvaluje zápis ze zasedémízastupitelstva
obceze dne20. lI.20|3.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:Pangrác,
Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková
1proti: Malinová
1 se zdržel: Dvořák
Usnesení é.0310612013 bylo schváleno.

Úpravarozpočtu č. 5/2013.
Starosta semámil členy zastupitelstva s
úpravou rozpočtu obce č. 5l20l3k30.
1l . 2013. Úprava rozpočtu č. 5/20 l 3 tvoří
5.

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 20.

11.2013.
Úprava rozpočtu ě. 5l20l3.
Rozpočet obce pro rok 2014.
Příloha č. 3 k obecně závazné vyh|ášce
č,1212011o poplatku za komunální odpad
pro rok 2014,
Obecně závazná vyhláška obce Senohraby
č. ll20l3 o vedení technické mapy obce.
Hrad Hláska - dotace.

Různé.
Diskuze.
Usnesení ó.0210612013: Zastupitelstvo obce
schvaluj e program j ednání.
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Pan Pangrác: Vše je na roáodnutí
zastupitelstva obce.
Pan Dvořák: Před|ožený sezlam na opravu
komunikací pro rok 2014 neodpovídá v m2
částce, kteráje uvedená v rozpočtu pro rok
2014.
Pan Pangrác: Seznam na opraw komunikací
v roce2014 bude aktualizován. Na zékladě
této aktualizace proběhne l"ýběrové řízení,
které stanoví i konečnou cenu na opraw

komunikací.

přílohu zápislč.2.
Příjmy obce po úpravě rozpočtu é.5l20l3

óiní: 12791289,50 Kč
Výdaje obce po úpravě rozpočfu é.5l20I3

Usnesení ě.0 5 l 06 l 20 13 : Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce pro rok 2014.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Kraut, Mareš, Beneš, Průša, Kloužková,

činí:1l163l94,86 Kč

Dvořák

Paní Malinová: Úprava rozpočtu mi nebyla
e-mailem doručena.

Usnesení ě.05 10612013 bylo schváleno.

Usnesení ě.0410612013:. Zastupitelstvo obce
schvaluje úpraw rozpočtu ě. 5 l20l3.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác,
Kraut, Mareš, Beneš, Průša,Kloužková,

Dvořak
1 se zdržel:

obce.

ffi

neobdržela.

Pan Mareš: V příjmové části
předpokládáme, že bude rozpočet nav,ýšen o
poskytnutou dotaci na Hlásku. Měli bychom
uvažovat, jalqm zpŮsobem tyto perltze

Malinová

Usnesení č.04l061201€ bylo schváleno.
Rozpočet obce pro rok2014.
Návrh rozpočtu obce Senohraby byl
vyvěšen na úřednídesce. Členové
zastupitelstva byli seznáment se závaznými
ukazateli rozpočtu. Rozpočet byl sestaven
jako vyrovnaný v paragrafovém zněniNávrh rozpočtu projednal finančníqibor.
V návrhu rozpočtu nejsou rozpočtovány
investičníakce pro rok2014. Rozpočet
obce tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
jako příloha č. 3.
Příjmy pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve
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1

proti: Malinová

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce
č.L2l20|l, o poplatku za komunální odpad
pro rok 2014.

Starosta seznámil přítomnés přílohou č.
3 k obecně závazné vyhlášce č.l2l20ll, o
poplatku za komunální odpad pro rok 2014.
Příloha tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

jako příloha č. 4.
Usnesení č.061 06 l20 13 : Zastupitelstvo
obce schvaluje Přílohu ě. 3 k obecně
závazné vyhlášce ě.12l20II, o poplatku za
komunální odpad pro rok2014.
Výsledek hlasovaní: 8 hlasů pro
Usnesení č.0610612013 bylo schváleno.
Obecně závamá lyhláška obce Senohraby č.
112013 o vedení technické mapy obce.
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O SENOHRABSKEM PLASTI
Je vždy velmi zajímavésledovat původ a historiijednotlivých slov. Někdy se člověk dobere i různých překvapení. Tak například
skutečnost, že slovo kapela má svůj předobraz ve slově kaple, lze ještě celkem pochopit - původně se jednalo o skupinu zpěváků

nebo muzikantů, kteří v nějaké kapli doprovózeli bohoslužebné obřady. Ale u samotného slova kaple je jeho původ dost
nečekaný: odvozuje se od latinského ,,cappa'i to znamenó plóšť. Podobný původ mají slova kápě, kapuce, kapota, cappuccino
aj. a spolu s jinými stovy jako například kapitola, kapitón, kapitól, kapitulovat, kapról aj. mají svůj původ v latinském ,,coput", to
znamená hlava. Jak ale souvisí kaple jako stavba s pláštěm pokrývajícímhlavu? Odpověď je překvapivó - v raném středověku
se totiž ve francouzském Tours ve zvlóštním prostoru uchovóvala jako relikvie čóst plóště svatého Martina, toho pláště, o ktery
se podle legendy rozdělils prochladlým žebrákem u městské bróny.
Za nedlouho uplynou již 3 roky od postavení kaple v Senohrabech. Na počátku nebylo obecné míněnío nópadu postavit u nós
kaptijednoznočné.Mnoho lidí bylo pro, a to i z řad nevěřících a třeba i přispěli na stavbu. Jiní byli proti, rozpaky se naŠly i mezi
křesťany. původní předsťovy o smyslu takové kaple byly osi také rozmanité - někdo chtěl navózat na staré plóny předchozích
generací, jinému šlo o zvelebení obce, dalším možnó vadila skutečnost, že téměř v každéjiné vesnici nějaká ta kaplička existuje,
jen u nós móme pouhý zvonek na stromě a kamenný kříž.Představa věřících lidí pak byla jistě spojena s občasnou bohoslužbou,
snad jednou nebo dvakrát do roka, jak tomu v lepším případě bývó jinde.
Dnes snad můžeme říci, že stavba senohrabské kaple svatého Vojtěcha svůj smysl měla a vyplatíla se. O to víc, že se z ní nestala
jen dekorace nóvsi, nebo prázdna svatyňka s uschlými květinami. Naopak - daří se naplňovot ji životem, Každý týden ve čtvrtek
v t8 hodin se zde scházíme, kromě toho jsme připravili řadu různých kulturních a vzdělóvacích akcí.
Svatý Martin rozpůtil svůj plóšť, aby se o něj podělil se svým bližním.Nebyl to jen symbol milosrdenství, byl to i akt navózónÍ
mezitidského vztahu, Víme přece, že dobře míněný vstřícný čin směřující k druhému člověku bývó často obohacením pro obě
strany. Chtěli bychom proto, aby také naše senohrabskó kaple měla účastna symbolickém uchovóvóní kousku pláště svatého
Martina. Ten mó být obrazem dobrých mezilidských vztahů, tolerance a vzájemné vstřícnosťi. Jsme připraveni na setkóní s
každým, kdo nóm v tom bude chtít pomoci,
Za občanskésdružení Kaple Senohraby

Starosta seznámil přítomnénávrhem
obecně závazné vyhlášky č.112013 o
vedení technické mapy obce. Současně
vysvětlil důvody, proč bude technická
mapa obce vedena.

Usnesení č.07 l 06 l20 13 : Zastupitelstvo
obce schvaluje Obecně závaznou vyhlašku
obce Senohraby ě. ll2013 o vedení
technické mapy obce.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení ě.07 10612013 bylo schváleno.
Hrad Hláska - dotace.
Stavební částzáchtany Velké věže hradu
Zleníce byla ukončena. Zbývají dokončit
ještě dvě části a to Koncepce řešení
záchrany Velké věže hradu Zlenice a
Prezentace koncepce řešení záchrany
Velké věže hradu Zlenice. Na obě části
proběhlo výběrové řízení. Koncepci
řešeni záchrany Velké věže hradu Zlenice

lyhrála Ing. arch. Milena Nigrinová s

nabídkovou cenou 309000 Kč a Prezentaci
koncepce řešení záchrany Velké věže
hradu Zlenice vyhrál Kryštof Sýkora s
nabídkovou cenou 198000 Kč. Celá akce
bude dokončena do 30. 06.2014.
Paní Malinovál. Za co je těch l 98.000 Kč.
Pan Pangrác: Jeto zaPrezentaci koncepce
řešení záchrany Velké věže hradu Zlenice.

MichalTomek

Různé.
podání žádostí o dotaci

V souladu

usnesením zastupitelstva obce
z minulého jednání, byly na Středočeshý
kraj podany tři žádosti o dotace. Jedná se o
tyto projekty: Dostavba 3. stavby splaškové
kanalizace v rozpočtovanéčástce L322172
s

Kč;
Rekonstrukce chodníkůna ulici Hlavní a
nav azujícíodstavné manipulační plochy
u školy a hasičárny v rozpočtovanéčástce
1493247 Kč; Hasiěská zbrojnice qfměna
oken a rekonstrukce izolací provedená
svépomocív rozpočtovanéčástce 303792

Kč.

Paní Malinová: Proč si Sokol ve svém
volebním programu zrušil vybudování
chodníku u školy.
Pan Pangrác: Po posouzení možností
výstavba chodníku u základní školy nebude
rea|tzována.

Paní Janovská: Pokud bude vybudovan
chodník u záklaďní školy, zhoršíse doprawí
situace pro automobily.
Pan Dvořák; Měřiče rychlosti v denní dobu
nejsou funkční.Bylo by ťeba vyměnit
baterie.
Pan Pangrác: Baterie nechárne vyměnit.

Starosta poděkoval členůmzasfupitelstva
zajejich dosavadní práci pro obec, zajejich
spolupráci se starostou a dále poděkoval
za spolupráci všem aktivním spolkům v
obci. Starosta popřál všem šťastné,veselé a
klidné vanoce a hodně zdravív roce 2074.

Pan Dvořák: Bude proveden prořez stromů
v ulíci Za Starou poštou?

Diskuze.
Paní Malinová: Jaká byla cena v,ýběrového
řízenína Hlásku a kdo prováděl výběrové

Příloha č. 1: Prezenčnílistina.
Příloha é. 2:Úpravarozpočtu ě. 5 l20I3.
Příloha č. 3: Rozpočet obce pro rok2014.
Příloha č,4: Příloha č. 3 k obecně závazné
vyhlášce ě.l2l20ll, o poplatku za
komunální odpad pro rok2014.
Zapsal: Jan Herbst

řízeni.
Pan Pangrác: Výběrové řízení prováděla
společnost Posázaví o.p.s. a první platba
byla ve \ryši 45.000 Kč.

Pan Pangrác: Prořez stromůje naplánován
naúnor 2014.
Starosta ukončiljednání v 19:40 hodin.
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Informace o činnosti jednotky za rok 2013
výjezdy k událostem dle typu

Za mirtulý rok byla jedruotka poaolána k 97 událostem. Tento histoicky
nejuyššípočet událostí byl oalianěn čerunoaými poaodněmi. Z celkoaého
počtu událostí bylo: 44 dopraaních nehod, 1,2 požárů 38 technideych
pomocí a 3 plané poplachy.
Informace o čerunorry ch pou o dních:
Pro Senohrabske hasiče se jednalo o ňi dny 2 - 4. čeruna 2013.
Pouodně pro naši jednotku začaly 2. 6. aýjezdem a 2:06
do obce Mirošoaice, kde začala stoupat aoda a zaplaaoaala

zahrady. Z Mirošoaic jsme přejížděli na čerpání uody do
Senohrab. Souběžně s přejezdem do Senohrab jsme začali
saolátlat dalšíčleny jednotlet1. Po třetí hodině ranní byla
proaedena pruní kontrola uodotečí a obci. Kolem páté
hodiny byla saolána pouodňoaá komise obce na obecní
úřad. Byl určen prcotní postup qací. Hlauním cílem bylo
zjistit přítomnost lidí a domech a chatách kolem uodotečí.
Take, byla proaederta kontrola letního tábora u Sázaay.
Korutroly aodotečí a suolaaání pouodňoué komise probíhalo
a praaidelných interaalech až do 4. čeruna, |ednotka 2 a 3.
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čerana držela pohotoaost a hasičskémdomě.
Během praního dne pouodní jsme řešili 21událostí a obcích
Senohraby, Hrusice, Mirošoaice a Podubí. Celkoaě za tyto
tři dni jednotkabyla u třiceti jedné události.

Epožéryldopravnl neh0dy

iltefhnicí{á

poínoO ilplanÝ

poplach

SENOHRABSKA HAC!ENDA

l'ě'

Na přeIomu 30, a 40. let 20. století se vyčerpalo funkcionalistické, resp. puristické tvarosloví se svojí přísně geometrickou estetikou.
Opět se objevují romantizující tendence, které se obracejí nejvíce ke středomořské, španělské i laťnskoamerické architektuře, přesnějl
k haciendám. Proto se tento často styl nazývá haciendový nebo hollywoodský neboť byl téžoblíben u filmových a dalšíchcelebrit,
které si stavěly vily na pražském Barrandově poblížfilmových atelierů. Tento komplex působiljako jakási česká obdoba kalifornského
Hollywoodu. Netypičtějšípříklady jsou spojeny se jménem arch|tekta Vladimíra Grégra, který na barrandovském kopci postavil několik
takovýchto vi|.
V Senohrabech je exelentním příkladem dům, stojícípoblížulice Nad Stráněmi, který pro MUDr. Jaroslava Starka navrhl roku 1940
architekt Vladimír Novák. Tento projektant sídlil v Praze ve Verdunské ulici 1_7. Stavbu provedl ingJosef Vobořil taktéžz Prahy. Vlastní
jednopodlažní dům, jenž je orientován průčelímk jihovýchodu, má vedle hlavního vstupu ještě terasové dveře, rámované mohutným
kamenným obloukem. Samozřejmé jsou okenice. Na nízkévalbové střeše se nacházejí až sochařsky pojaté komíny se zaoblenými
vrchlíky. Celkový dojem haciendy umocňuje k severovýchodu připojená lodžie, dlouhá přibIižně jako samotná obytná část.
Tato vila je důkazem, že se v Senohrabech nestavěly jen kvaIitní historizujíci, secesnía funkcionalistické domy, ale vznikl zde i prvotřídní
zástupce romanťzujícíchtendencí.
patrik Líbal
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Lyžařská sezona byla v Senohrabech tradičně zahájena v neděli
nimi i SKl Senohraby.
24,11.2013 účastnickyrekordním 57 roč, Podzimního běhu lyžařů Olympiáda dětí a mládeže ČR se koná lx za 2 roky a
(6'l0 závodníků ve 22 ktg).
letošní zimní část hostí ve dnech 19. - 24. 1,2014 kraj
V rámci příprav letošního běhu byly tratě 4 a 8km vyznačeny Vysočina. Náš lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby postavil
dřevěnými šipkami (4km značena modrým a 8km červeným kompletní družstvo běžeckého lyžování pro reprezentaci
kolečkem).
Středočeského kraje v Novém Městě na Moravě. Více na
Bohužel, letošní zima je zatím (i na horách) rekordně teplá a webu: www.odm2014.cz
skoro bez sněhu, ale přesto se v rámci možností snažímekaždou Protože letošnízimaje, jaká je (zatím nenfl a nemůžeme si v
příležitost využítk lyžování:
Senohrabech denně užívatzimních sportů (běžky, hokej...),
Ve dnech 13. - 16. 12.2013 bylo předvánoční soustředění na proto v rámci spolupráce oddílůfotbalu a ski Senohraby
krkonošské Černéhoře. Během 4 dní se celkem zúčastnilo1 5 dětí budeme pořádat společně sportovní akce dle aktuálního
a asi 10 dospělých lyžníků.V čas, kdy v nížinách převládala inverze,
počasíamožností pro všechny, kdo se budou chtít přidat.
takjsme na Černéhoře nad oblaky procvičovali základy lyžařské Více aktuálních informacív průběhu roku :
běžeckétechniky a při náročném tréninku si zároveň užívalikrásy
http://fotba lsenoh ra by.webnode.czl
hor, Zázemí nám poskytla Černá bouda s jedinečným výhledem http://www.seno h ra by,czlski/
na celé krkonošské panorama,
http://www.s ose,cz/
Poté jsme podnikliněkolik jednodenních výjezdů za sněhem:
Honza oberlander, petr Štolba
Trénink
Hraběticích, Štěpánské
kritérium v Novém Městě na Moravě,

v

Pražský přebor na Benecku 4.

- 5.

1.

2o14.

Všechny tyto akce byly pojaty jako
příprava na hlavní běžecké akce - lV.
Zimní olympiáda dětí a mládeže ČRa
Jizerská 50.

Jizerská 50 se měla konat o víkendu
10. - 12. 1. l když byl závod zrušen kvůli
nedostatku sněhu, pojali jsme víkend
jako soustředění pro děti na stadionu v
Bedřichově, kde byl upravený cca 500m
okruh. ZasnéženýBedřichovský stadion
se ukázal jako dobré místo pro nácvik
běžecké technikya hry na lyžích.Vneděli
jsme se zúčastnilisymbolického startu
zrušeného závodu a uctění památky

horolezců, na jejichž počest se tento
závod koná. Pěšky, na kole i s lyžemi v
rukou vyrazilo cca 300 nadšenců a mezi

veřejné bruslení ve velkých popovicích únoru 20t4
Odpolední bruslení s hudbou
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Veřejná školičkabruslení pro děti
Každéútery od 13,30 nebo každý pátek od 14,00.
Kurzovné: 60kč/hod
Informace:
pro úterníškoličku- S.Manová, tel, 774 202 768
pro páteční školičku-J.Ksandrová, tel. 603 894 738
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MATEŘSKÉ CENTRU M M EDVÍDEK
pořádá kurz

RESPEKTOVAT A B\T
3"3.2014

nrsprnovÁn{l

- t5.5.20l"4

jak
Sdělování oprávněných požadavků, emoce, způsoby vymezovéníhranic,
vyjadřovct uznénía oeenění, respektujíeí komunikace pro každý den.

více informací na www"skolkamedvidk
Uzávěrka přih lá§ek

17

.2.28LA

Mateřské eentrum Medvídek, Nádražní 313, Mniehovice
e-mail; inf9(p§kq!&aml'l!vjl!ta)!t,!Z' tel.: 122 959 411

Activity Agency,

§.f.o.

Nabíeímc několik forem spolupráee, od externího vedení rlčetnietvi zpraeování
dat u kli€nta a rlčetnicwíonline.

Přijímáme
objednávky
na no§né
kuřice HORAL
červený nebo
černý.
Odběr cca
poIovina
května.
Háček spcl.
§ r.o., Hlavní

1, Kunice VidoviG€, tel.
60385561 8.

Vedení účetnictvl daňové evidence, daň z přidané hodnoty, mzdy.
eena za zpracování daňového přiznání za rok 2013: 20OO,- Kč,
WWW.aetivity-a8cney. ez
i

nfo@activity-a8ency,ez
Tel.:722 959 411

0been í zpravodaj Senohrabská
hláska vydává Obec Senolrraby.
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měsíce,
Nevyžádané podklady k tisku se
nevraceií.
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